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Abstrakt 

Práce se zabývá procesem zobrazování Rusů v masové americké kinematografii od 

počátku Studené války až po současnost. Popisuje vývoj a proměnu tohoto zobrazování 

v průběhu desetiletí. Práce dále zkoumá způsob, jakým byly studenoválečné stereotypy 

o Rusech zpracovány v tvorbě amerických filmařů. Důraz je kladen především na 

známé filmy, které měly vysokou míru sledovanosti. Hlavním cílem práce je analyzovat 

konkrétní snímky v dobovém kontextu a odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňují 

představy o Rusech z doby Studené války jejich zobrazení v dnešních populárních 

amerických filmech. Záměrem je potvrdit tezi, že i v dnešní době se do zobrazení 

ruských postav ve filmu promítají stereotypy, které vznikly v americké filmové tvorbě 

za Studené války. 

 

 

 

Abstract 
This bachelor’s thesis examines the way Russians have been represented in American 

popular cinema during the Cold War and after it. It studies the main features and 

stereotypes Russian characters expressed on screens in the USA. The main purpose is to 

understand the connection between the portrayal of Russians in modern popular films 

with the stereotypes created during the Cold War. To answer this question, the method 

of content analysis is used, which allows to describe concrete characters based on the 

context of the film and connects it with the time this film was created.                                        
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Úvod  

Studená válka byla po desetiletí klíčovým faktorem ovlivňujícím umění ve Spojených 

státech. Ovlivnila zejména americkou kinematografii, jednu z nejpopulárnějších forem 

zábavy v USA. Filmy v té době zároveň plnily nejen uměleckou a zábavní funkci, ale 

obsahovaly i určitou politicko-ideologickou složku ovlivňující veřejné mínění. Jak 

v Sovětském svazu, tak i ve Spojených státech byly filmy využívány jako nástroj 

kulturní a ideologické války a měly propagovat představy a myšlenky odpovídající 

očekáváním a zájmům společnosti.
1
  

Americké populární filmy za Studené války byly inspirovány napětím 

na mezinárodní politické scéně. To se týkalo zejména některých filmových žánrů: sci-fi, 

akčních filmů a filmů o špionech.
2
 Během desetiletí ideologického konfliktu byly 

natočeny desítky filmů, v nichž se tím či jiným způsobem vyskytuje problematika 

sovětsko-americké konfrontace.
3
 Důležitým aspektem těchto filmů je zobrazení Rusů 

jako skupiny, neboť na plátně se často vyskytuji jako záporné postavy v protikladu 

Američanům – jako špioni, agresoři a vetřelci. Dá se tedy říct, že americká masová 

kinematografie dlouhodobě konstruovala obraz Rusů jako vnějšího nepřítele v rámci 

Studené války.  

Právě politický konflikt mezi SSSR a USA určoval, jaké žánry a témata budou 

populární, jaké filmy se budou točit a jak široké publikum je bude vnímat.
4
 Filmový 

obraz Rusů, který vznikl v tomto období, byl definován děním Studené války a právě 

filmy byly hlavním zdrojem představ o Rusech jako etnické skupině v americké 

společnosti.
5
  Tím, že masová americká kinematografie ztotožňovala Rusy především se 

sovětským militarismem, postupně přispěla ke vzniku řady stereotypů o Rusech, a 

filmové zobrazení se stalo nástrojem formování kolektivního vnímání Rusů jako 

reálného etnika v USA. Dlouhodobě existující představy o Rusech, které vznikly za 

Studené války, nemohly s jejím koncem úplně vymizet. To, jakou role hrají tradiční 

studenoválečné představy amerických filmařů ve filmovém zobrazení Rusů 

v populárním soudobém americkém kině, je hlavní otázkou této práce.  

                                                 
1
 Bryn Upton, Hollywood and the End of the Cold War: Signs of Cinematic Change (Lanham: 

Rowman&Littlefield Publishers, 2014), 1-2.   
2
 Ibidem, 13. 

3
 Tony Shaw a Denise J. Youngblood, Cinematic Cold War: The American and Soviet Struggle for Hearts 

and Minds (Kansas: University Press of Kansas, 201), 20, https://read.amazon.com/?asin=B00UKEP94S 

(staženo 28. 4. 2015).  
4
 Upton, Hollywood and the End of the Cold War, 1.  

https://read.amazon.com/?asin=B00UKEP94S
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Problémem, na který americká kinematografie narazila s koncem největšího 

geopolitického konfliktu 20. století, byla absence hlavního vnějšího nepřítele, jehož roli 

dlouhodobě hráli Sověti. Filmové náměty o americko-sovětském soupeření, možnosti 

atomové války a špionáže přestali být aktuální.  To, jakým způsobem populární 

americký film reagoval na tuto změnu, se odrazilo i na filmovém obrazu Rusů. Nedá se 

však říct, že v novější americké masové kinematografii jsou ruské postavy kladné, a že 

negativní percepce Rusů ve filmu skončila s pádem Sovětského svazu. Dnešní ruské 

postavy amerických filmů jsou dodnes často ztotožňované s militarismem a tajnými 

službami, ale v posledních desetiletích na plátna vstoupili i ruští mafiáni, ziskuchtiví 

magnáti a cyničtí politici.
6
      

To, jak souvisí současný filmový obraz Rusů se starými stereotypy, lze vysvětlit 

analýzou konkrétních populárních filmů, v nichž vyskytuji ruské postavy. Tato práce 

sleduje, jakým vývojem prošlo zobrazení Rusů v americké kinematografii v průběhu 

Studené války, a jak se toto zobrazení změnilo během posledních dvou desetiletí. Práce 

zkoumá, jak na Rusy nahlížela hollywoodská filmová tvorba, jaké stereotypy o Rusech 

vznikali v amerických filmech za Studenou válku, a jaké z těchto stereotypů o Rusech 

z tohoto období zůstaly na plátnech i po jejím konci. 

Práce nahlíží na populární filmy nejen jako na způsob zábavy, ale jako na 

mediální prostředek, schopný reflektovat a ovlivňovat veřejně mínění, a zároveň i 

určitým způsobem reflektující historické události. Konkrétní citované filmy jsou 

zasazeny do historického kontextu, to jest do jednotlivých období Studené války a do 

současnosti. Na příkladě zobrazení Rusů ve filmech se dá sledovat vývoj vnímání Rusů 

v americké společnosti a paralelně zkoumat reflexe událostí a společenských nálad 

v masové kinematografii. Populární filmy jsou z takového pohledu zajímavé proto, že 

byli shlédnuté velkým počtem lidi, aby měli ve společnosti ohlas.     

Relevantnost práce spočívá především v tom, že analyzuje snímky nejen ze Studené 

války, ale i z posledních let, v nichž se opět vyskytuje rusko-americký 

antagonismus.
7
Toto je hlavním důkazem toho, že zobrazení Rusů ve filmech jako 

protikladů Američanům přesahuje období Studené války. To, jak americký filmový 

průmysl v USA reagoval na sovětsko-americký ideologický konflikt a jakou kulturní 

                                                                                                                                               
5
 Harlow Robinson, Russians in Hollywood, Hollywood's Russians: Biography of an Image (Lebanon: 

University press of New England, 2007), 5-10 
6
 Steven Kurutz, „Russians: Still the Go-To Bad Guys“, The New York Times, 17. ledna, 2014.    

7
 Tom Brook, „Hollywood stereotypes: Why are Russians the bad guys?“, BBC Culture, 5. listopadu 

2014.   
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stopu zanechaly filmy natočené za Studené války, zkoumá tato práce skrze analýzu 

Ruských postav v populární americké kinematografii.  

Cíl práce a metodologie 

Práce nahlíží na masovou kinematografii jako na prostředek reflektující společenskou 

debatu a zdroj kolektivní paměti.  Zároveň filmy hrají důležitou roli ve formování 

kulturních a společenských stereotypů, neboť obsahují informace o chování, názorech a 

postojích různých sociálních skupin, včetně skupin etnických. V případě Rusů jsou 

právě filmy a další media pro americkou společnost hlavním zdrojem informací o 

Rusech, protože většina Američanů nemá přímý kontakt s jednotlivci z Ruska.
8
 

Cílem práce je propojit film s jeho časovým kontextem a analyzovat, jak se 

zobrazování Rusů v populárních amerických filmech vyvíjelo v průběhu Studené války 

a po ní. Jednotlivé chronologicky uspořádané kapitoly sledují, jak americká 

kinematografie problematiku Studené války zpracovávala, a jaké tendence 

hollywoodské tvorby byly v konkrétních obdobích klíčové. Na základě tohoto výzkumu 

práce odpoví na otázku, jak filmové zobrazení Rusů se měnilo s postupem času, a proč 

záporné ruské postavy nezmizely z amerických filmů ani po změně geopolitické situace.  

Práce využívá metody kombinující analýzu primárních zdrojů (filmů) s prvky 

komparativní studie a deskriptivní analýzy. Jednotlivé citované snímky nejsou 

hodnocené z uměleckého hlediska, nebo z hlediska dějin kinematografie.  Práce se 

nesnaží analyzovat, do jaké míry jsou tyto filmy objektivní nebo autentické. Jedná se 

především o analýzu obsahu filmů a konkrétních postav, jejich chování a zájmů. Práce 

tedy na filmy nahlíží jako na prostředek kulturní komunikace a zdroj společenských 

představ o Rusech jako o skupině. Analýza obsahu filmu je doplněná informacemi o 

dobovém kontextu, v němž se tyto filmy točily o tom, jak byli přijaté publikem. 

Důležitým aspektem analýzy zvolených filmů je informace o jejích finančních příjmech, 

neboť jsou hlavním měřítkem jejích návštěvnosti.
9
 Práce tak podává přehled o tom, 

za jakých okolností vznikalo zobrazení Rusů v amerických filmech a sleduje, jak se 

masová kinematografie a společenské trendy navzájem ovlivňují.                                          

                                                 
8
 Robinson, Russians in Hollywood, 5-6.   

9
 Upton, předmluva ke knize Hollywood and the End of the Cold War. 
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Struktura práce 

Bakalářská práce se skládá ze tří základních kapitol, které definují časový 

rámec, v němž tito filmy vznikali. První kapitola se věnuje filmům natočeným v prvních 

dvou dekádách Studené války, v nichž se vyskytují ruské postavy. Toto období 

zaznamenalo fenomény jako mccarthismus, hrozbu atomové války, vesmírný závod, 

eskalace konfliktu a pak i mezinárodní uvolnění.
10

 To, jakým způsobem tyto události 

ovlivňovali a inspirovali masovou americkou kinematografii, jakou úlohu plnily ruské 

postavy ve filmech tohoto období, a jak tyto filmy přispívaly k stereotypizaci  Rusů 

v americké společnosti, je předmětem první kapitoly.  

Analýza ruských postav v konkrétních filmech, například The Red Danube 

(1949), Never Let Me Go (1953), Fail Safe (1964), Dr. Strangelove (1964), navazuje na 

historický kontext, v němž se tyto snímky točily. Hlavním cílem této kapitoly je 

upozornit na vliv ideologii na americkou kinematografii zejména v prvních letech 

sovětsko-amerického konfliktu a popsat hlavní rysy charakteristické pro ruské postavy 

ve zmíněných filmech.     

Druhá kapitola se zabývá analýzou filmů z let 1970 až 1991. Tato část práce 

poukazuje na to, že v 70. letech rusko-americké vztahy nabyli v centru zájmu 

hollywoodských režisérů, zatímco v 80. letech situace se razantně změnila. Náměty 

populárních akčních filmů z 80. let se inspirovali z představ o americko-ruské 

konfrontaci. Jedná se především o velice známé filmy jako Rambo II, Rambo III a 

Rocky IV.  

Poslední, třetí kapitola je věnována filmům z 90. let až po současnost, a tomu, 

jak současná americká kinematografie zobrazuje Rusy v období absenci mezinárodního 

napětí a kulturně-ideologického soupeření dvou velmoci. Tato část je poukazuje na 

změny, které se projevily ve filmovém zobrazení Rusů.  Zároveň ale poukazuje i na to, 

že ruské postavy i po studené válce se vyskytují jako vojáci a agenti tajných služeb a na 

to, že využívání Rusů jako hlavních antagonistů, zůstává aktuální. V kapitole jsou 

popsány také i poslední trendy v zobrazování Rusů v populárních amerických filmech 

na příkladě A Good Day to Die Hard (2013), Jack Ryan: Shadow Recruit (2014).    

V závěru práce shrnuje způsob zobrazení Rusů v americké kinematografii na 

základě výsledků rozborů z předchozích kapitol. Z analýzy a srovnání konkrétních filmů 

pak vyplývá odpověď na otázku stanovenou v úvodu práce, a potvrzuje se hypotéza, že 

                                                 
10

 Marek Pečenka a Petr Luňák, Encyklopedie moderní historie (Praha: Libri, 1999), 495-497.   
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pohled dnešní masové americké kinematografií dodnes je spojen s představami Studené 

války.    

Vymezení pojmů  

Termíny, které jsou v práci nejčastěji využívány, jsou „masová kinematografie“ nebo 

„populární filmy“.  Těmito pojmy jsou myšleny hrané filmy, určené pro promítání 

v kinech a orientované na obecné širší publikum. Vzhledem k velkému množství 

natočených filmů, v nichž se ruské postavy vyskytují, jsou v práci citované ty, které 

měly ve společnosti největší ohlas. Jako základní kriteria výběru filmů používám jejich 

zisky z celkové tržby ze vstupného a počet získaných hodnocení na on-line filmové 

databázi Imdb.com.  Snímky natočené po Studené válce mají alespoň 30 milionů dolarů 

z celkové tržby ze vstupného. V případě starších filmů, zejména filmů z prvního 

desetiletí Studené války, zohledňuji také odkazy na ně v odborné sekundární literatuře, 

neboť by bylo obtížné spočítat příjmy z vstupné vzhledem ke změnám cen na lístky. 

Tato kritéria zajišťují, že filmy byly určeny pro širší publikum a viděny dostatečným 

počtem diváků, aby byly pro tuto práci relevantní. Úplný seznam všech citovaných 

filmů včetně informací o jejích příjmech v USA je ukázán v apendixu.   

Druhým souvisejícím termínem je „americký film“. Jedná se o snímky natočené 

převážně americkým kolektivem filmařů, promítané v amerických kinech, jejich 

distribucí se zabývala americká produkční společnost. V některých případech jsou 

zmíněné i filmy, na nichž se podíleli jak americké, tak i evropské filmaři. Film může být 

zároveň určen nejen pro domácí, ale i pro světové publikum, děj filmu se může 

odehrávat kdekoliv.  

Dalším důležitým pojmem je termín „Rus”, označující etnikum. Práce se zabývá 

právě filmovým zobrazením Rusů jako příslušníků národa, což nemusí souviset 

s ruským či sovětským občanstvím. Toto vymezení je v práci důležité proto, že 

v populárních filmech určených především pro zábavu, v případě Rusů často dochází 

k přímé asociaci se SSSR a naopak.
11

 Ruské filmové postavy, které práce analyzuje, lze 

popsat podle jejich zájmů, sociálního statusu a osobnostních charakteristik. Práce 

zkoumá především tyto postavy. Netýká se širšího okruhu filmů na téma Studené války 

nebo Ruska jako státu obecně.           

                                                 
11

 Robinson, Russians in Hollywood, 5-10 
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Práce se zaměřuje na filmy z let 1947 až 2014, přičemž období „po Studené 

válce“ začíná rokem 1992, tedy obdobím po rozpadu SSSR, kdy se kinematografie už 

nemohla inspirovat reálným americko-sovětským antagonismem.    

Prameny a literatura 

Práce primárně vychází z vlastní analýzy vybraných amerických filmů, v nichž se 

vyskytují ruské postavy. Za období 1947 až 2014 bylo natočeno přes 200 takových 

snímků, 
12

 a pro účely bakalářské práce je potřeba tento počet omezit, v případě této 

práce na základě výše zmíněných kritérií. Jako základní zdroj obecných informací o 

filmech, ohledně jejich příjmů, produkce a distribuce, používám internetovou filmovou 

databázi Imdb.com.
13

  On-line databáze obsahuje přes 3 miliony titulů filmů a přes 6 

milionů osobností.
14

 Webové stránky Imdb.com patří mezi nejsledovanější v USA a ve 

světě.
15

    

Jako pomocný zdroj k analýze filmů a postav využívám dílo amerického filmového 

kritika Jamese Monaca How to read a film: Movies, media, multimedia. James Monaco 

je předním odborníkem na filmovou kritiku a dějiny filmu, vyučoval na Kolumbijské 

univerzitě a New York University. Je autorem několika knih o analýze filmů, a dílo 

How to read a film: Movies, media, multimedia bylo vydáno již čtyřikrát a bylo 

přeloženo i do češtiny.  

Další sekundární literaturou, na níž odkazuji zejména v prvních dvou kapitolách, jsou 

díla věnovaná americké kinematografii za Studené války, především The Dancer 

Defects. The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War Davida Caute a The 

Culture of the Cold War Stephena J. Whitfielda. Oba autoři patří k předním odborníkům 

na téma vlivu Studené války na kulturu, a na jejich díla odkazují i další odborníci. 

Dalším důležitým zdrojem je kniha Harlow Robinsona Russians in Hollywood, 

Hollywood's Russians: Biography of an Image. Toto dílo odborníka na dějiny ruské 

kultury je věnováno vlivu Rusů na americkou filmovou produkci od samého její 

počátku. Tato kniha je jednou z malého počtu publikací, zabývajících se přímo vztahem 

Rusů a americké kinematografie.  

                                                 
12

 "Russian" Feature Films Released 1947 to 2014 With Production Status: Released and Country of 

Origin United States”, Internet Movie Database, IMDb, 

http://www.imdb.com/search/title?countries=us&keywords=russian&production_status=released&release

_date=1947,2014&sort=alpha,asc&title_type=feature (staženo 15. 1. 2015).  
13

 Internet Movie Database, IMDb, www.imdb.com.  
14

„IMDb Database Statistics“, IMDb, http://www.imdb.com/statsn (staženo 15. 1. 2015)   
15

 Ibidem.   

http://www.imdb.com/search/title?countries=us&keywords=russian&production_status=released&release_date=1947,2014&sort=alpha,asc&title_type=feature
http://www.imdb.com/search/title?countries=us&keywords=russian&production_status=released&release_date=1947,2014&sort=alpha,asc&title_type=feature
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/statsn
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V poslední kapitole využívám dílo doktora Bryna Uptona Hollywood and the End of the 

Cold War: Signs of Cinematic Change. Tato publikace je věnována dopadu konce 

Studené války na americkou filmovou tvorbu. Zejména toto dílo je pro moji práce 

vhodné proto, že rozebírá právě populární, obecně známé filmy v jejich dobovém 

kontextu.              

1. Hollywood ve stínu rudé hrozby 

Vliv Studené války na americkou filmovou tvorbu se začal projevovat bezprostředně od 

jejího počátku. S růstem mezinárodního napětí a rozdělením světa do dvou soupeřících 

bloků (kapitalistický Západ a socialistický Východ) se ideologie stala jedním z aspektů 

souboje o moc.
16

 Ke konci roku 1946 byly náznaky konfliktu mezi USA a SSSR zjevné 

jak v politické, tak i v mediální rovině.
17

 

Film, hlavní způsob zábavy té doby, mohl být využit i jako nástroj k šíření 

politických idejí. V roce 1946 průměrně 75% Američanů navštěvovalo kina alespoň 

jednou za týden, což dělalo filmy nejenom masovou zábavou, ale i informačním 

prostředkem s potenciálem působit na veřejné mínění.
18

 Možnost využívat 

kinematografie jako nástroje propagandy vedla ke vstupu Studené války na plátna. 

Hollywood, jako centrum amerického filmového průmyslu, se ocitl pod přímým 

politickým tlakem. V roce 1947 byl do Los Angeles povolán Výbor pro neamerickou 

činnost (House Un-American Activities Committee – HUAC), jehož hlavní činností po 

druhé světové válce bylo protikomunistické vyšetřování občanů, zaměstnanců a 

organizací, podezíraných z komunistických vazeb.
19

 Důvodem pro návštěvu HUACu 

byl pokus o začlenění politické agendy do filmové tvorby a veřejná diskreditace 

slavných levicových osobností.
20

 Po devíti dnech projednání představil Výbor 

Hollywoodskou černou listinu herců, režisérů a scénáristů, obviněných ze styků 

s komunismem. Tato listina, zpočátku obsahující 10 jmen, se za několik let rozšířila na 

                                                 
16

 David Caute, The dancer defects: the struggle for cultural supremacy during the Cold War (Oxford: 

Oxford University Press, 2003), 162-164.   
17

 Pečenka, Encyklopedie moderní historie, 495.   
18

 Jamese Deutsche, „Strach, obavy a smích: Americká kinematografie během studené války” (příspěvek 

z přednášky, Americké centrum, Praha. 12. března 2015).   
19

 Stephen J. Whitfield, The culture of the Cold War (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 

128-129. 
20

 Caute The dancer defects, 164. 
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průměrně 300 uměleckých osobností, které již nemohly v tomto průmyslu pracovat dál, 

neboť z politických důvodů byly bojkotovány studiemi.
21

  

Dalším krokem činností Výboru v Hollywoodu byla spolupráce s Filmovou aliancí pro 

zachování amerických ideálů (Motion Picture Alliance for the Preservation of American 

Ideals) – konzervativních špičkových osobností z oblasti filmové tvorby.
22

 Jejich 

sdílené názory na to, jaké politické myšlenky měly tehdejší populární filmy šířit, byly 

vyjádřeny ve Filmové příručce pro Američany, publikované v roce 1947 v New York 

Times. Příručka obsahovala přímá doporučení pro režiséry, scenáristy a producenty, aby 

ve své tvorbě podporovali principy kapitalismu a tím pádem bránili závadné činnosti 

komunistů.
23

      

V období vměšování politiky do filmové tvorby bylo pro hollywoodské filmové 

tvůrce mnohem bezpečnější produkovat filmy s odpovídajícím politickým a 

ekonomickým zabarvením.
24

 Důležitým faktorem bylo i to, že americké filmy, na rozdíl 

od filmů sovětských, byly produkcí soukromých korporací jako Paramount Pictures, 

Warner Bros. Entertainment, Columbia Pictures Industries,atd., a byly zdrojem příjmů 

pro tyto společnosti. Hollywoodské snímky proto byly určeny širokému publiku za 

účelem co nejvyšších příjmů. Proto, aby byly filmy pro většinu společnosti zajímavé, 

musely reflektovat aktuální témata, což v tomto období byla komunistická hrozba nejen 

ze strany SSSR, ale i ze strany domácích amerických komunistů.
25

         

1.1 Filmy prvních let Studené války 

Atmosféra strachu, nebezpečí a vlastenecké paranoie brzy pohltila americkou filmovou 

produkci.
26

 V období 1948–1954 bylo natočeno několik desítek antikomunistických 

filmů. Vrcholem byl rok 1952, v němž probíhaly prezidentské volby v odstínu spekulaci 

kolem McCarthyho, špionážních skandálů a zesilujícím napětím mezi USA a SSSR.
27

     

Většina těchto filmů byla zaměřená spíše proti domácím americkým 

komunistům, než proti Sovětům nebo Rusům (i když američtí komunisté byli 

                                                 
21

Ibidem, 166,  
22

 Whitfield, The culture of the Cold War, 130-131.  
23

 Ibidem, 130. 
24

 Ibidem, 133.  
25

 Caute, The dancer defects, 173-175. 
26

 Ibidem, 167  
27

 Whitfield, The culture of the Cold War, 133. 
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v představách společnosti propojení se SSSR).
28

 V tomto období měl Sovětský svaz pro 

americkou společnost podobu daleké a abstraktní hrozby a většina Američanů neměla 

přímý reálný kontakt se Sovětskými politiky ani s Rusy.
29

 Proto snímky z té doby 

odkazují na SSSR jako na agresivního nepřítele, avšak konkrétní ruské postavy se 

v těchto filmech vyskytují málokdy. 

Negativní zobrazování Rusů ve filmu začalo právě se Studenou válkou. Ve 

filmech Mission to Moscow a Song of Russia z let 1943 a 1944, Rusové byli zobrazeni 

jako stateční a přívětiví lidé, bojující proti nacismu.
30

 Již v roce 1948 ale byl natočen 

film The Iron Curtain (Železná opona), v němž hlavní postava – Rus Igor Gouzenko – 

je surový, necitlivý muž, oddaně následující pokyny nadřízených a uctívající 

komunistickou ideologii. Igor Gouzenko je bývalý rudoarmějec, který přijel do Kanady 

jako pracovník sovětské ambasády a zároveň tajný sovětský agent. Děj filmů se 

odehrává v roce 1943, což je přímo v rozporu s výše zmíněnými snímky těch let 

s obdobnou tematikou. The Iron Curtain odkazuje i na podporu sovětských funkcionářů 

kanadských komunistů. Gouzenko se na konci filmu zklamaný ze svých soudruhů a 

překvapený dobrotou Kanaďanů, rozhoduje přejit na stranu Západu a zůstat v Kanadě.
31

  

The Iron Curtain  je jedním z několika filmů své doby, které zobrazují Rusy 

jako zlé, bezcitné a přímo spojené s komunistickou ideologií a sovětskou politikou.
32

 

Obdobnými filmy tohoto období jsou The Red Danube (1949), I Was a Communist for 

the FBI (1951), The Red Snow (1952), nebo snímek Delmera  Davese Never Let Me Go 

z roku 1953. Tento film povídá o milostném spojení mezi americkým novinářem (Clark 

Gable)a ruskou baletkou (Gene Tierney). Však totalitní režim se snaží je rozloučit. 

Pozoruhodně je, že postava Gene Tierney (Marye) je postavou kladnou a snaží se 

ze sovětského Ruska utéct do Ameriky, zatímco Sovětské agenti a funkcionáři zde 

vystupují jako hlavní padouchy.
33

  

Záporné ruské postavy, objevující se v těchto filmech, jsou vždy přímo spojeni 

s komunismem. Naopak, výjimečné kladné filmové rusové, jsou zobrazováni jako oběti 

režimu a snaží se emigrovat na Západ.
34

 Motiv zobrazení Ruských uprchlíků jako 

kladných postav se bude objevovat i v pozdějších populárních amerických filmech. 

                                                 
28

 Larry Caplair a Steven Englund, The inquisition in Hollywood: politics in the film community, 1930-60 

(Urbana: University of Illinois Press, 2003), 202-3 
29

 Robinson, Russians in Hollywood, 5-6.  
30

 Whitfield, The culture of the Cold War, 128. 
31

 The Iron Curtain, (William A. Wellman, 1948).   
32

 Caute, The dancer defects, 167-169. 
33

 Never Let Me Go, (Delmer Daves, 1953). 
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Však ale mnohem větší počet záporných ruských postav u amerických filmařů byly 

asociovány buď s válkou (například, major Slavin a plukovník Dubov v The Red Snow, 

plukovník Piniev v The Red Danube), nebo se špionáží.     

Vedle těchto snímků, v nichž jsou konkrétní Ruské postavy, byla vytvořena celá 

řada dalších filmů, nepřímo odkazující na nepřátelský Sovětský svaz a na hrozbu 

Sovětské invaze (The Red Menace (1949), Invasion U.S.A. (1952), The Steel Fist 

(1952), Red Planet Mars (1952), Invasion of the Body Snatchers (1956). I když v těchto 

filmech ruské postavy nejsou, názvy a náměty těchto filmů odkazují na Sovětskou 

hrozbu.
35

 Velký počet takových ideologicky zabarvených filmů přispěl k ztotožňování 

Rusů se totalitarismem a militarismem u amerického publika.  

            

Z výše uvedených filmů vyplývá, že americká kinematografie prvních let Studené války 

měla reagovat na napjatou politickou atmosféru. Zároveň Rusové a Sovětský svaz byli 

pro americké publikum spíše abstraktní hrozbou bez konkrétní podoby. Rusové na 

plátnech amerických kin v první dekádě Studené války byli vždy spojeni 

s komunismem. Americké filmy se snažily diskreditovat komunismus jako amorální, 

cizí a pro americkou společnost odporný.
36

 Zároveň ale i ve filmech, kde se vyskytují 

ruští i američtí komunisté, ti američtí jsou často oběťmi sovětských manipulací.
37

     

Přestože za toto období vznikl velký počet filmů souvisejících s tematikou Studené 

války, jen málo z nich mělo uměleckou hodnotu nebo zajímavý námět. Jedná se o 

množství nekvalitních snímků vzniklých jako reakce na politický tlak. Většina z těchto 

filmů ani neměla komerční úspěch, a v dnešní době je obtížné je sehnat.
38

 Zároveň se 

ale dá říct, že tyto filmy odpovídaly svému časovému kontextu. Společně s ostatními 

médii podporovaly pocit strachu ze sovětské agrese, v němž žila celá generace 

Američanů.
39

 I když ne každý z těch filmů obsahoval ruské postavy, rusové na plátnech 

se stali synonymem komunistů.
40

  

                                                                                                                                               
34

 Shaw, Cinematic Cold War, 34.  
35

 Whitfield, The culture of the Cold War, 133-136. 
36

 Ibidem, 139. 
37

 Caute The dancer defects, 168-169. 
38

 Ibidem, 162. 
39

 Deutsche, „Strach, obavy a smích“.  
40

 Robinson, Russians in Hollywood, 5-10 
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1.2 Kritický přistup filmařů ke Studené válce 

Od konce 50. let se mezi filmaři začala šířit skepse vůči agresivnímu 

protikomunistickému tažení. To souviselo s pádem senátora McCarthyho a ukončením 

společenské antikomunistické hysterie. K postupnému uklidnění přispělo i první 

uvolnění na mezinárodní scéně a větší pružnost vztahů mezi SSSR a USA.
41

 Politicky 

zabarvené filmy navíc neměly u amerického publika velký úspěch. Pro americké filmaře 

byly toto signály spouštěčem pro nové zpracovávání problematiky Studené války ve své 

tvorbě.  

Karibská krize z roku 1962 poukázala na akutní nebezpečí jaderného konfliktu a 

světové katastrofy, k níž může vést nekompromisní přístup velmocí. Odsouzení závodů 

ve zbrojení a vývoje zbraní hromadného ničení bylo reflektováno americkou filmovou 

tvorbou a stalo se jedním z hlavních zdrojů inspirace v Hollywoodu.
42

 Tato 

problematika byla výborně zpracována ve filmech Fail-Safe (Selhání vyloučeno) a Dr. 

Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Dr. Divnoláska 

aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu), oba z roku 1964. 

Ve snímku Sidney Lumeta Fail-Safe skupina amerických bombardérů kvůli 

technické chybě letí do Moskvy za účelem termonukleárního útoku. V průběhu celého 

filmu se američtí a sovětští politici a armádní vedení snaží letadla zastavit, Američané 

dokonce souhlasí obětovat vlastními piloty. Ani jednání hlav států, ani technické 

prostředky ale nejsou schopny odvrátit tragický konec. Přestože se v celém filmu na 

plátně neobjeví žádný Rus, může publikum ruské postavy pozorovat přes telefonické 

rozhovory, fotografie a komentáře amerických postav.
43

  

Hlava sovětského státu a ruští maršálové Něvský a Koněv se spolu s americkým 

vedením snaží domluvit na společném postupu proti možné katastrofě. V jejich 

dialozích je důraz kladen nejen na obsah, ale i na intonace, pauzy a rozhovory mezi 

nimi. Divák Rusy nevidí, nicméně si může představit, že i na druhé, sovětské straně jsou 

normální živí lidé, kteří se bojí války. To je zásadní obrat v porovnání s prvními 

studenoválečnými filmy, ve kterých jsou Rusové zobrazováni jako ideologicky 

naprogramovaní roboti.                                                      

Fail-Safe představuje kritický pohled na Studenou válku a zároveň uvádí Rusy 

v jiném světě, než bylo zvykem dříve. Film ukazuje, jak mohou technické chyby a 

                                                 
41

 Pečenka, Encyklopedie moderní historie, 495-497.   
42

 Upton, Hollywood and the End of the Cold War, 7-15. 
43

 Fail-Safe, (Sidney Lumet, 1964).  
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bezcitné politické strategie vést ke globální katastrofě a milionům obětem. Toto dílo 

Sidney Lumeta získalo velmi příznivé ohlasy kritiků a divákuů nejen ve Spojených 

státech, ale i v Západní Evropě. Výnosy z filmu však nebyly tak vysoké, jako u snímku 

Dr. Strangelove ze stejného roku s obdobnou problematikou.  

Politická satira Stanley Kubrika Dr. Strangelove se vysmívá studenoválečné 

paranoie a strachům z atomové války. Hlavní děj filmu se odehrává v tajné „vojenské 

místnosti“, kde prezident Spojených států, americké armádní vedení a sovětský 

velvyslanec de Sadesky řeší budoucnost lidstva před nukleární apokalypsou.  

Kromě sovětského velvyslance, jehož roli sehrál britský herec Peter Bull, je ve 

filmu ještě jedna ruská postava, která se však nachází v zákulisí – sovětský premiér 

Dmitri Kisov. Podobně jako v Fail-Safe, může divák tuto postavu pozorovat jenom na 

základě telefonického rozhovoru s prezidentem USA. Kisov  nechce „malý problém“ 

brzkého atomového útoku řešit a nabízí prezidentovi zavolat náčelníku raketových vojsk 

do Omsku. Současně se sovětský velvyslanec snaží vyfotit tajnou vojenskou místnost na 

svůj schovaný fotoaparát.
44

  

Kubrikova černá komedie poukazuje na absurditu závodů ve zbrojení a 

antikomunistické hysterie. Režisér své postavy nerozlišuje na kladné a záporné a 

vysmívá se celému politicko-vojenskému konfliktu. Zároveň ale na konci filmu 

ukazujícím světovou atomovou katastrofu, používá Kubrik dokumentární záběry 

amerických jaderných zkoušek a upozorňuje tak na reálnou možnost třetí světové války. 

Dr. Strangelove byl vysoce oceněn jako umělecké dílo a měl velký úspěch u 

diváků. Příjmy ze vstupného během prvního promítání činily víc než 4 milionů dolarů.
45

 

V roce 1965 byl čtyřikrát nominován na filmovou cenu Oscara, včetně nominace na 

nejlepší film. Tento snímek je považován za klasiku americké kinematografie a dodnes 

je oceňován kritiky jako „jeden z nejlepších komedijních filmů všech dob“.
46

    

Přestože Fail-Safe a Dr. Strangelove na problematiku Studené války nahlížejí 

jinak, než filmy 50. let, nesnaží se Rusy detailně zobrazovat v nějaké konkrétní podobě. 

Stejně jako dříve se jedná spíše o distancované, okrajové postavy. Pozoruhodné ale je, 

                                                 
44

 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964). 
45

 „Box office / business for Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”, 

Internet Movie Database, IMDb, www.imdb.com (staženo 14. 3. 2015). 
46

 Roger Ebert, recenze filmu Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 

http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-dr-strangelove-1964 (staženo 14. 3. 2015).  

http://www.imdb.com/
http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-dr-strangelove-1964
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že v obou filmech Rusové vystupují spíše jako oběti, neboť útok začínají Spojené 

státy.
47

  

Dalším významným snímkem, který na plátnech ukázal konkrétní ruské tváře, je 

film Normana Jewisona The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (Rusové 

přicházejí! Rusové přicházejí!) z roku 1966.  

Film je příběhem o sovětské ponorce připlouvající příliš blízko k americkému 

břehu, jejíž kapitán touží vidět Ameriku na vlastní oči. Posádka si nicméně nevšimne 

mělčiny a ponorka narazí na dno. Kapitán posílá devět potápěčů na americký břeh, aby 

rychle sehnali motorový člun. Výsadková skupina v čele s poručíkem Rozanovym 

(herec Alan Arkin)omylem vyvolá paniku místních obyvatel, přesvědčených, že se 

jedná o sovětskou invazi.
48

  

V této komedii se Rusové nejen objeví na plátnech jako hlavní postavy, ale 

zároveň jako postavy kladné. Rozanov, Kolčin a další sovětští potápěči zde nejsou 

zobrazováni jako nepřátelé, ale spíše jako oběti situace. Snaží se vyhnout konfliktu 

s domorodci a zachovat klid a dobrou náladu. Američané začínají naopak panikařit a 

zbrojit. „Rusové! Rusové!“ zní po celé vesnici, jako synonymum útoku a hrozby. 

Všichni členové posádky se ale chovají slušně, projevují humor, sympatie a smělost. Na 

konci filmu i přísný kapitán sovětské ponorky vyzývá i přes politické neshody 

ke spolupráci. 

Hlavním cílem filmu je ukázat, že Rusové nejsou pouhým ztělesněním hrozby, 

že se jedná o stereotyp zakořeněný v americké společnosti. Komedie se vysmívá starším 

snímkům o komunistické invazi a ukazuje Rusy v pozitivním světle. Jeden z mála filmů, 

v nichž tolik pozornosti bylo věnováno Rusům, Jewisonův snímek, byl vysoce oceněn 

publikem.
49

 Alan Arkin za role Rozanova byl nominován na cenu Akademie za nejlepší 

mužský herecký výkon v hlavní roli.
50

  

Z rozborů uvedených filmů vyplývá, že přestože ke konci 60. let došlo ke změkčení 

filmového zobrazování Rusů, v americké kinematografii byli stále spjati s militarismem, 

špionáží a socialistickou ideologií. Důkazem jsou další populární filmy z té doby, 

v nichž se ruské postavy vyskytují (From Russia with Love (1963), The Glass Bottom 

Boat (1966), Topaz (1969) a jiné). Nicméně filmy, které získaly nejvíc příznivých 

                                                 
47

 Tom Engelhardt,The end of victory culture: cold war America and the disillusioning of a generation 

(Amherst: University of Massachusetts Press, 1998), 187. 
48

 The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (Norman Jewison, 1966).   
49

 Deutsche, „Strach, obavy a smích“. 
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ohlasů veřejnosti a kritiků neukazovaly Rusy jako hlavní antagonisty a odsuzovaly 

sovětsko-americký konflikt. Úspěch Dr. Strangelove, Fail-Safe a Russians Are Coming 

poukazuje na to, že v průběhu 60. let se posiloval kritický vztah společnosti vůči 

militarismu a mezinárodnímu napětí.
51

 Nicméně i v těchto snímcích zobrazování Rusů 

je spojeno s armádou, vyzvědačstvím a politikou, což bylo v souladu se 

studenoválečnými stereotypy.  

2. Filmy druhé poloviny Studené války 

Politické détente počátku 70. let přispělo i ke kulturnímu uvolnění. Zájem americké 

filmové tvorby o sovětsko-americkou konfrontaci začal postupně klesat od přelomu 60-

70. let.
52

 Kromě zlepšení vztahů mezi USA a SSSR to souviselo i s dalšími faktory, 

které se přímo týkaly amerického filmového průmyslu.  

Po desetiletích mezinárodního konfliktu, byla problematika Studené války 

filmově zpracována z různých pohledů. Kritický přistup filmařů v 60. letech dokázal být 

umělecky úspěšný, avšak i tento trend měl s postupem času pominout. Režiséři se měli 

orientovat na nové publikum, které v tu dobu tvořila generace vyrůstající za Studené 

války a mající zájem o jiná témata a náměty ve filmech.
53

   

2.1 Americká kinematografie v 70. letech  

Přestože na počátku 70. let bylo natočeno několik snímků věnovaných špionážním 

aférám, nukleárním zbraním a dalším klasickým studenoválečným tématům, žádný 

z nich nedosáhl velkého komerčního úspěchu.
54

 Jeden z takových filmů – The Kremlin 

Letter (Kremelský dopis) z roku 1970 – popisuje tajnou misi agentů CIA v Moskvě. 

Součástí námětu je zmíněna soudobá otázka diplomatických vztahů mezi USA, SSSR a 

Čínou.
55

 Ruské postavy v tomto filmu (plukovník Kosnov, Polyakov, kapitán Potkin) 

jsou tradičně spojeny s armádou, státní službou a kontrarozvědkou. Typický námět 

špionáže nedokázal zaujmout ani publikum, ani filmové kritiky. The Kremlin Letter byl 

                                                                                                                                               
50

  „The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966) Awards“, Internet Movie Database, 

IMDb, www.imdb.com (staženo 4.4 2015). 
51

 Shaw, Cinematic Cold War, 130.   
52

 Ibidem, 19.   
53

 Ibidem, 133.  
54

 Ibidem, 30-31.   
55

 The Kremlin Letter, (John Huston, 1970). 
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považován za komerční selhání společnosti 20th Century Fox.
56

 Neúspěch filmu dal 

najevo, že soudobá veřejnost očekává od Hollywoodu nové nápady.  

Postupná změna zájmů publika byla paralelní s generační obměnou v samotném 

Hollywoodu. Od přelomu 60-70. let se v centru amerického filmového průmyslu ocitli 

mladí a nadaní filmaři Francis Ford Coppola, Woody Allen a Martin Scorsese.
57

 Jejich 

liberální přistup ke kinematografii a tvorbě byl v souladu se zájmy mladého publika. 

Hlavními tématy, která se objevovala na plátnech v průběhu 70. let, byla válka ve 

Vietnamu, organizovaný zločin a kritika vlastních, amerických politiků a státních 

služeb.
58

   

Co se týče ruských postav ze snímků druhé poloniny 70. let, za zmínku stojí 

major KGB Anya Amasova, z desátého britsko-amerického filmu o Jamesovi Bondovi 

The Spy Who Loved Me (Agent, který mne miloval), 1977. Amasova bojuje na straně 

britského agenta 007 proti hlavnímu padouchovi  Stombergovi, který chce rozpoutat 

třetí světovou válku. Agentka KGB je nejenom kladnou postavou, ale i novým typem 

„bondové dívky“, která je nejen objektem jeho sympatií, ale i partnerkou.
59

       

Malý počet filmů ze 70. let, v nichž se vyskytují ruské postavy, značí, že 

konfrontace se Sovětským svazem nebyla v tomto období v centru veřejných debat. 

Hlavním zájmem Hollywoodu v té době byla válka ve Vietnamu. Její reflexe ve 

filmovém umění v průběhu celého desetiletí měla rozhodující vliv na americkou 

filmovou tvorbu.
60

 Soudobé americké publikum, které od druhé poloviny 60. prošlo 

razantními změnami, se výrazně lišilo od publika první dekády Studené války. Filmy 

70. let měly opustit černo-bílé vidění bipolárního světa, neboť i masová kinematografie 

potřebovala odpovídat rostoucím a složitějším společenským zájmům.
61

                                                                                                            

2.2 Filmová bitva: propaganda ve filmech 80. let 

Období odzbrojení a uvolnění mezi Spojenými státy a Sovětským svazem 70. let bylo 

zakončeno agresivní politikou SSSR a jeho invazí do Afghánistánu v roce 1979. 

Důsledkem bylo prudké zhoršení sovětsko-amerických vztahů a počátek takzvané 

Druhé studené války.
62

 Vedle toho, klíčovou vnitropolitickou událostí pro USA bylo 

                                                 
56

 Shaw, Cinematic Cold War, 31.    
57

 Ibidem, 173.  
58

 Ibidem, 32.  
59

 The Spy Who Loved Me (Lewis Gilbert, 1977). 
60

 Engelhardt, The end of victory culture, 275-276. 
61

 Shaw, Cinematic Cold War, 29.   
62

 Pečenka, Encyklopedie moderní historie, 495-497.   
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zvolení republikána Ronalda Reagana prezidentem v roce 1980. Vášnivý bojovník proti 

komunismu, bývalý herec a informátor FBI v Hollywoodu 50. let, Reagan nahlížel na 

filmovou tvorbu jako na důležitý prostředek v ideologické válce.
63

                           

S nástupem Reagana se Hollywood znovu, jako v 50. letech, ocitl pod 

politickým tlakem. Přestože se nejednalo o veřejné procesy a jednání jako za období 

mccarthismu, liberálně smýšlející režiséři byli podrobeni kritice za „nepatriotický“ 

přístup.
64

 Otevřený nekompromisní postoj prezidenta k politice „mírového soužití“ a 

snaha o obnovu dotčené americké hrdosti po válce ve Vietnamu byli v centru 

Reaganovy rétoriky.
65

 Podle Reagana byla právě „hollywoodská liberální elita“ z části 

zodpovědná za „omyl“, v němž se podle něj nacházela americká společnost.
66

  Osobnost 

prezidenta během téměř celého desetiletí propojovala kinematografii a politiku. Zároveň 

se do centra americké domácí politiky dostala obnovená veřejná debata o sovětsko-

americké konfrontaci.
67

   

V 80. letech vznikla celá řada filmů, v nichž je Sovětský svaz zobrazován 

jednoznačně jako hlavní nepřítel Spojených států. Na filmových plátnech se odehrávala 

opravdová ideologická válka. Masová kinematografie se už nezabývala úvahami nad 

možností atomové války. Filmy té doby se zaměřují více na demonstrace vojenské síly a 

symbolů politické moci.
68

  

Mezi takové snímky patří, například, akční film Johna Miliusa Red Dawn (Rudý 

úsvit) z roku 1984. Film ukazuje útok Sovětské armády a latinskoamerických 

komunistických jednotek na Spojené státy. Proti sovětským okupantům bojuje skupina 

amerických partyzánů, přičemž hlavními hrdiny jsou žáci střední školy, ztvárnění 

mladým Patrickem Swayzem a Charliem Sheenem. Sovětští vojáci v čele 

s plukovníkem Strelnikovym a generálem Bratchenkem vystupují jako zlí a nelítostní 

agresoři, kteří mají pouze jeden cíl – zničit Spojené státy. Rusové zabijí ženy a děti, ničí 

celá města. Zastavit je může jen statečný odboj amerických teenagerů.
69

 

Bez ohledu na jednoduchý námět, dokázal být ve své době film populární. 

Rozpočet Red Dawn se vrátil již za první týden promítání, a jeho celkové příjmy ze 

                                                 
63
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64
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65
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66
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vstupného jenom v USA činili víc než 35 milionů dolarů.
70

 Dnes Red Dawn je často 

označován jako druhořadný akční film, ale právě kvůli zjednodušenému námětu a 

karikaturním postavám je považován za klasiku studenoválečné kinematografie.
71

 

Dalším takovým příkladem je čtvrtá část populární filmové série o boxerovi 

Rocky Balboa, Rocky IV (1985). Hlavním tvůrcem filmu je Sylvester Stallone, který 

nejen ztvárnil  Rockyho, ale film sám také režíroval a napsal k němu scénář. V této části 

se oblíbenec amerického publika Rocky Balboa vydává do Sovětského svazu na 

důležitý zápas s ruským boxerem Ivanem Dragou.
72

  

Ivan je nejenom mistrem SSSR v boxu, ale i kapitánem rudé armády. Část filmu 

ukazuje jeho trénink. Divák má možnosti vidět trénink sportovce za využití moderní 

technologie a steroidů.  Členové jeho týmu jsou většinou lidé ve vojenských 

uniformách. Samotný Ivan Drago je cynický a bezzásadový muž, který chce zvítězit za 

každou cenu. Na rozdíl od něho, Rocky trénuje tradičně a je celou dobu sledován agenty 

KGB. 

Kulminací filmu je samotný zápas mezi Rockym a Ivanem. Stejně jako celý 

film, tato scéna obsahuje množství státních symbolů – vlajky, hymny, státní znaky, 

přičemž akcent je kladen na vojenskou moc Sovětského svazu. Po dlouhém a 

vyčerpávajícím zápasu poráží americký boxer kapitána rudé armády. Ve finále Rocky 

vyzývá diváky (většina z nich jsou také vojáci rudé armády) ke změně. Tvrdí, že „lidé 

se mohou změnit, všechno se může změnit!“. Odměněný bouřlivými ovacemi, zvedá 

Rocky Balboa americkou vlajku. Tato scéna je oficiálním posterem k filmu.
73

  

Ivan Drago se stal symbolem Sovětského státu a ztělesňoval typického Rusa 

v americkém populárním kině.
74

 Dolph Lundgren, který ztvárnil role ruského boxera, 

symbolizoval styl vnímání sovětské síly americkým publikem v posledních letech 

Studené války.
75

 Postava Ivana Draga je klasickým příkladem filmového zobrazení 

Rusů v americké kinematografii 80. let a je dalším příkladem přímé asociaci Rusů se 

Sovětským svazem a rudou armádou u hollywoodských filmařů.
76
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Rocky IV se stal kultovním filmem druhé poloviny 80. let. Tato část byla 

největším komerčním úspěchem celé série a její příjmy ze vstupného přesáhly 300 

milionů dolarů. Přestože kritici tento film nebrali vážně (Sylvester Stallone za tento 

snímek získal i filmovou cenu Zlatá malina za nejhorší režisérský a herecký výkon)
77

, 

právě díky své popularitě u publika patří k důležitým filmům své doby.
78

 Ivan Drago 

dodnes zůstává populární postavou, odkazy na něj jsou i v dnešních filmech a 

kreslených filmech.
79

    

Dalšími snímky, zobrazujícími Rusy jako nepřátele, které má americký hrdina 

porazit, jsou filmy o veteránu Johnu Rambovi. Ve druhé a třetí části (filmy Rambo II a 

Rambo III z let 1985 a1988) se John Rambo sráží s množstvím krutých Ruských vojáků. 

Děj Rambo II se odehrává ve Vietnamu, kde John musí porazit nejen místního nepřítele, 

ale i sovětské jednotky, které jim pomáhají. Rusové jsou v tomto filmu brutálními 

vrahy: scéna s mučením Ramba plukovníkem Podovskym zobrazuje nelidský sadismus 

sovětského vojáka. V souladu s klasickým námětem akčního filmů, je na konci sovětský 

plukovník Rambem potrestán – odpálen ve svém vrtulníku – což je symbolickým 

vítězstvím dobra nad zlem.
80

           

Ve třetí časti je Rusům věnováno více prostoru, neboť zde vystupují jako hlavní 

antagonisté, proti nimž John Rambo válčí v Afghánistánu. Brutální Rusové ničí celé 

afghánské vesnice, zabíjí civilisty, mučí své vězně. Americký hrdina s pomocí 

mudžahedínů osvobozuje americké a afghánské zajatce a zabije celé ruské jednotky a 

komanda Specnazu. Sovětští vojáci v čele s velitelem Zajsenym jsou v tomto filmu 

zobrazeni jako blázniví sadisté, v jejichž zájmech je zavraždit co nejvíce lidí a za 

každou cenu prosadit svojí moc. Vítězství Johna Ramba v tomto kontextu znamená 

nejen klasický hollywoodský šťastný konec, ale i naplnění spravedlivé pomsty, což je 

jedním ze základních námětů populárních filmů.
81

                                                 

Rambo II a III byli velice komerčně významnými snímky. Rambo II byl druhým 

nejsledovanějším filmem roku 1985.
82

 Zároveň byly oba filmy kritizovány za svoji 

přehnanou brutalitu a detailní násilné scény. Třetí část série dokonce u některých kritiků 

vyvolala odpor, také pro příliš negativní zobrazení SSSR, neboť film byl vydán do 
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distribuce již v období Perestrojky a sblížení východního a západního bloků. Rambo III 

byl v Sovětském svazu označený za antisovětskou propagandu a zakázán i v době 

glasnosti.
83

 

 

Americká kinematografie 80. let obsahovala množství přehnaně agresivních 

ideologických symbolů a myšlenek.
84

 Populární akční filmy měly silný politický 

podtext a kladly důraz na souboj Spojených států se sovětským nepřítelem.
85

 Filmy z té 

doby zjednodušeně zobrazují Rusy jako hlavní antagonisty, které mají Američané 

porazit. Na rozdíl od předchozích studenoválečných filmů, kde jsou Rusové často 

zobrazováni abstraktně, právě snímky 80. let uvádějí na plátna jejich konkrétní podoby. 

Drtivá většina z nich, včetně druhořadých postav, jsou postavami explicitně zápornými. 

Ivan Drago, Podovsky, Zajsen jsou klasickými padouchy masových akčních filmů, pro 

něž je typické démonizování nepřítele.
86

     

Karikaturní zobrazení Rusů v citovaných filmech však odpovídá jejích hlavnímu 

účelu – zábavě. Kritika těchto snímků ze strany amerických filmových expertů právě 

pro jejich jednoduchost poukazuje na to, že ani ve své době Rocky, Rambo a další 

podobné snímky nebyly vnímány vážně.
87

 Faktem ale je, že filmoví Rusové i v 80. 

letech byli spojeni především se sovětskou armádou. Válečné operace, uniformy a 

vojenská symbolika jsou hlavními atributy ruských postav v analyzovaných filmech.  

Jinou kategorií ruských postav, které se v tomto období objevovaly na plátnech, 

jsou uprchlíci, kteří se snaží dostat na Západ. Tyto postavy jsou naopak zobrazovány 

pozitivně, neboť se chtějí distancovat od sovětské ideologie a v konfliktu mezi SSSR a 

USA stojí na straně Spojených států.
88

 Mezi takové postavy patří muzikant Vladimir 

Ivanoff (Moscow on the Hudson, 1984) a tanečník Nikolai Rodchenko (White Nights, 

1985). Pozoruhodné je, že tyto kladné postavy jsou výjimečné nejen proto, že nejsou 

zobrazené negativně, ale i proto, že nejsou spojené se sovětským militarismem. Opakem 

je příběh litevského kapitána ponorky Marka Ramiuse (The Hunt for Red October, 

1990), který se snaží přejít na stranu USA, ale proti němu zasahuje ruské námořnictvo. 
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Ve filmu Američané několikrát zmiňují, že Marko Ramius není Rus, a proto není spojen 

se sovětskou ideologií a patriotismem.
89

  

Americké filmy poslední dekády studené války obnovily agresivní nálady proti 

SSSR. Na rozdíl od prvních studenoválečných snímků, nebyly tyto filmy zaměřeny 

proti domácím komunistům, ale právě proti Sovětskému svazu.
90

 Hlavní inspirací 

citovaných filmů byla obnovená konfrontace mezi USA a SSSR, přičemž hlavními rysy 

ruských postav vyskytujících se v těchto snímcích byla hrubá síla, krutost a 

bezohlednost. Takové zobrazení spolu s pokračujícím ztotožněním Rusů se sovětským 

militarismem je hlavní charakteristikou ruských postav v populárních amerických 

filmech v 80. letech.  

3. Ruské postavy v současné americké filmové 

tvorbě 

Desetiletí trvající sovětsko-americký konflikt definitivně skončil rozpadem Sovětského 

svazu v roce 1991. Konec Studené války proběhl velice rychle a tato přelomová událost 

radikálně změnila dlouhodobě existující bipolární uspořádání světa.    

Pád východního bloku a spolu s ním i hlavního soupeře měl zásadní vliv 

nejenom na americkou zahraniční a domácí politiku, ale i na filmovou tvorbu, neboť 

kinematografie měla reagovat na vzniklé ideologické vakuum.
91

 Zejména to se dotklo 

některých klasických hollywoodských žánrů: filmů o špionáži, akčních filmů a 

fantastiky, neboť právě snímky těchto žánrů se tak či onak týkaly problematiky 

sovětsko-amerického soupeření a možného ozbrojeného konfliktu.
92

 Filmy posledních 

dvou desetiletí, v nichž jsou ruské postavy, nicméně poukazují na to, že odkaz Studené 

války dodnes hraje roli v zobrazení Rusů v hollywoodských filmech.  

Spolu s koncem ideologické války ztratil politický vliv na filmovou tvorbu na 

významu. Zároveň ale zesílil vliv ekonomický, neboť s pádem východního bloku se 

otevřely trhy Ruska a Východní Evropy pro americkou filmovou produkci.
93

 

Hollywoodské filmy určené pro široké světové publikum, musí zaujmout co nejvíce 

diváků, aby byly komerčně přínosné. Zábavné a zejména akční filmy zároveň potřebují 
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nepřátele a antagonisty. Hollywoodský filmový průmysl musí produkovat filmy, které 

by byly zábavné, ale současně by urazily co nejméně lidí.
94

 Rusové jsou jednou z těch 

skupin, kterou současná americká kinematografie často zobrazuje negativně.
95

 

3.1 Rusové v americké kinematografii 90. let  

První dekáda po Studené válce byla obdobím rozkvětu činnosti nezávislých režisérů. Po 

konzervativních 80. letech se noví mladí režiséři ve své tvorbě zabývali soudobými 

kontroverzními tématy: pubescentní sexualitou, problematikou HIV, kriminalitou a 

dalšími náměty, které se výrazně lišily od témat populárních akčních motivů od 80. 

let.
96

  

Co se týče filmů, které zobrazovaly Rusy, v 90. letech nedošlo k podstatným 

žánrovým změnám. Mezi snímky, v nichž se vyskytovaly ruské postavy, patřily zábavné 

akční filmy. Nicméně jenom část z nich byla komerčně úspěšná.
97

 I po několika letech 

od konce Studené války, se američtí filmaři vraceli k tradičním studenoválečným 

námětům: politickým thrillerům, špionážním aférám a militaristickým akčním filmům.  

Jedním z nejvíce komerčně úspěšných filmů s ruskými postavami byl další 

snímek o Jamesovi Bondovi Golden Eye (Zlaté oko) z roku 1995. Zde agent 007 vyrazí 

na misi do Ruska a čelí mafiánské skupině Janus. Ve filmu je odkazováno na 

propojenost současné Ruské mafie s bývalou sovětskou armádou a KGB. Ve filmu 

účinkuje záporný ministr obrany Ruska Mishkin, generál Urumov, bývalý agent KGB a 

hlava mafiánské skupiny Valentin Zukovsky. V Golden Eye jsou také i kladné ruské 

postavy, například programátorka Natalya Simonova, která spolupracuje s Bondem.  

  Golden Eye a další filmy 90. let začínají odlišovat Rusy od jiných národností 

bývalého Sovětského svazu. V 17. filmu ze série o britském agentu vystupují jako 

hlavní antagonisté Gruzínka Xenie Navachova a Alec Treveljan, jehož národnost je 

obtížné jednoznačně stanovit.  

Akční film z téhož roku, Crimson Tide (Krvavý příliv), se týká problematiky 

nestability v post-sovětském Rusku a poukazuje na hrozbu nebezpečí jak ze strany 

ruských nacionalistů (Vladimir Radchenko hrozící atomovou válkou), tak i ze strany 

ozbrojených separatistických skupin, žijících na území bývalého SSSR. Odlišnost 

etnických skupin a výužívání tématu politické nejistoty bylo zpracováno i v komerčně 
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úspěšném akčním filmu z roku 1997 - Air Force One, který vypraví o pokusu o převrat 

pro-sovětského diktátora v Kazachstánu. Dynamický námět, v němž někteří Rusové 

spolupracují se Spojenými státy a někteří podporují kazašské teroristy, přilákal velký 

počet diváků do kin.
98

   

Dalšími hollywoodskými filmy, ve kterých se vyskytovaly podružné ruské 

postavy, jsou vědeckofantastické snímky Independence Day (Den nezávislosti, 1996) a 

Armageddon (1998), kde se celé lidstvo nachází na prahu globální katastrofy 

přicházející z kosmu. Rusové v těchto filmech nejsou ve středu zájmu a mají pouze 

pomocné role. Přestože kinematografie odstoupila od spojení Rusů se sovětským 

militarismem, i v těchto hollywoodských filmech druhé poloviny 90. let ruské postavy 

symbolizovaly SSSR (například ruský astronaut vítající americkou posádku oblečený 

v typické ušance  se statním znakem SSSR). 

Ze zmíněných filmů vyplývá, že i v 90. letech bylo pro zobrazení Rusů 

v populárních amerických filmech typické spojení se sovětskou minulostí. Přestože ne 

všechny ruské postavy v Golden Eye, Crimson Tide a dalších filmech byly záporné, jsou 

spojené se studenoválečným kontextem ozbrojených sil, jaderné války a tajných služeb. 

Vysvětlením může být fakt, že představy ze Studené války přetrvávaly v americké 

společnosti silné i v prvních letech po jejím konci.
99

  Druhým vysvětlením je ale i to, že 

rusko-americké vztahy v tomto období nebyly v centru zájmu amerických filmařů.
100

 

Studená válka jako zdroj inspirace pro hollywoodská filmová studia zůstala jenom 

v rámci historických odkazů, na které lze odkazovat jako na rozpoznatelné jevy.
101

                

3.2 Rozplývající stereotypy v soudobých filmech                                  

Celkový počet amerických filmů s ruskými postavami, jejichž komerční zisky v USA 

nad milionem dolarů poukazují na to, že byli zhlednuté velkým množstvím lidí, tvoří 

více než 20 snímků.
102

 Zároveň ale je nutně říct, že kompletní seznam takových filmů je 

těžko sestavit, neboť v některých případech národnost postav se neukazuje vůbec. Navíc 

k tomu, v novějších filmech rusové častěji vyskytuji jako druhořadné postavy, jejích 

záměry nebo povahu je těžko popsat.
103

 Z toho ale vyplývá, že s postupem času pohled 
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americký filmařů na Rusy se změnil: studenoválečné ztotožnění Rusů především se 

sovětskou armádou v protikladu Američanům se začalo rozplývat. Na plátnech se začali 

objevovat rusové „civilních“ profesí: novináře, taxikaře, umělce a podnikatelé.
104

 

Zároveň se začali vznikat i zábavné filmy, nahlížející na studenou válku jako na 

historickou událost, například K-19: The Widowmaker (K-19: Stroj na smrt, 2002) nebo 

snímek, na němž se podíleli americké a evropské filmaři Tinker Tailor Soldier Spy 

(Jeden musí z kola ven, 2011).  

Však ruské postavy, mající ve filmech větší váhu a na jejíž národnost se ve filmu 

dělá akcent, častěji vyskytují jako špioni, zločince a vojáci. Velkým komerčním 

úspěchem bývají snímky, kde Rusové jsou zobrazení jako mafiáni, například The 

Bourne Supremacy (Bournův mýtus, 2004) a Limitless (Všemocný, 2011); nebo tajné 

agenti, jako v The Tourist (Turist) a Salt z roku 2010.
105

 Ruské postavy se objevují i ve 

filmech o superhrdinech, ale i zde jsou ztotožňovaný s SSSR nebo tajnými službami 

(Nataša Romanoff v Avengers, Ivan Vanko v Iron Man 2, Mother Russia v Kick-Ass 2, 

která byla nejenom agentem KGB, ale i věznicí v gulagu).
106

      

Velký počet současných filmů, v nichž ruské postavy jsou, a zároveň dodnes 

jsou často zobrazení jako postavy záporné, poukazuje na to, že studenoválečné filmové 

tradice vnímání Rusů jako ozbrojeného nepřítele zůstávají aktuální i dodnes.
107

 Přestože 

Rusové není jednotlivé etnikum, které je v hollywoodské tvorbě svým způsobem 

stereotypyzovan, jsou často vhodnou skupinou pro ztvárnění záporných postav, neboť 

pří této stereotypyzace se nejedná o náboženskou nebo rasovou diskriminaci.
108

 Ruský 

auditorium k takovému přístupu amerických filmařů neprojevuje výrazný odpor, neboť 

americké filmy se pravidelně promítají v ruských kinech, a Ruský filmový trh je jedním 

z nejvíc přínosných pro hollywoodská studia.
109

  

3.3 Poslední trendy zobrazení Rusů v masové americké 

kinematografii 

V posledních dvou letech na plátna vyšli tři filmy, v nichž znovu ostře objevil motiv 

konfrontace amerického protagonisty s ruským nepřítelem: John Wick, A Good Day to 
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Die Hard (Smrtonosná past: Opět v akci) a Jack Ryan (Jack Ryan: V utajení). Každý 

z těchto filmů získal nad 40 milionů dolarů a na jejích vzniku se podíleli takové známé 

herci jako Brus Willis, Keanu Reeves a Kevin Costner.
110

   Ruské postavy zde nejen 

vystupují jako padouchy, ale je zdůrazněná i jejích národnost – mezi sebou mluví rusky 

a občas i osloví se jako „Rus“.  

Ve filmu John Wick hlavní hrdina má porazit celou ruskou mafiánskou skupinu 

a především syna špičky ruské mafií v USA, Iosefa Tarasova. Tarasov je cynický a 

hanebný zločinec, který na začátku filmu zabije Johnova psa, a celý námět se točí kolem 

motivu pomsty. Bývalý profesionální zabiják John Wick rychlé zlikviduje desítky 

ruských mafiánů, včetně Iosefa Tarasova a jeho otce. Koncem filmu je tradiční „happy 

end“, kdy zraněný, ale živý John jde domu s novým psem.
111

 

Na rozdíl od tohoto filmu, děje A Good Day to Die Hard a Jack Ryan se 

odehrává v Rusku. Americkým agentům zde čelí ruská oligarchie. Jack a John 

Mcclanovi potřebují zachránit ruského informátora Komarova před kriminálními bossy 

z Moskvy. Komarov však i je hlavním padouchem filmu, který se snaží dostat přístup 

k sovětským základnám s plutoniem.
112

 Ve druhém filmu, Jack Ryan vyrazí do Moskvy 

s tajemnou misí, aby zabránil Ameriku před ekonomickou katastrofou, kterou plánuje 

ruský oligarch Viktor Čerevin. Kromě ekonomických machinací, v plánech Čerevina je 

i teroristický útok na New York.
113

 Oba filmy obsahují velký počet symbolických 

odkazu na Sovětský svaz (prostory, oblečení, tetování postav), v dialozích se často 

vzpomíná debata i o studené válce. Všichni postavy obou filmů se jednoznačně 

rozdělují na „My“ (Američané) a „Vý“ (Rusové).   

Komerční úspěch těchto filmů poukazuje na to, že v posledních dvou létech 

filmový souboj mezi Rusy a Američané je znovu populární u diváků. Je otázkou, do 

jaké míry je to zdůvodněno aktuálními světovými událostmi a ochlazením rusko-

amerických vztahů v posledních letech. Z filmů ale jasně vyplývá, že pro americkou 

filmovou tvorbu studená válka samotná a její filmová reflexe slouží jako zdroj inspirace 

dodnes: ruské postavy ve filmech Good Day to Die Hard a Jack Ryan se málo liší od 

filmových Rusů 80. let.   
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Závěr 

Americká masová kinematografie reagovala na klíčové události Studené války. Způsob, 

jakým byli v populárních amerických filmech zobrazováni Rusové, reflektuje nejenom 

soudobou veřejnou debatu o měnícím se politickém klimatu, ale i hlavní proudy 

americké filmové tvorby. Fakt, že ruské postavy jsou u amerických filmařů dodnes 

často ztotožňovány se sovětskou minulostí, demonstruje, že Studená válka zůstává pro 

hollywoodskou tvorbu inspirující dodnes. 

Cílem práce bylo poskytnout přehled o vývoji zobrazování Rusů na plátnech 

amerických kin v průběhu desetiletí.  Práce vycházela z tvrzení, že v dnešním zobrazení 

ruských postav ve filmu se promítají stereotypy, které vznikly v americké filmové 

tvorbě za Studené války. V práci citované filmy demonstrují vývoj zobrazení Rusů ve 

filmu, které prošlo v masové americké kinematografii značnými změnami, nicméně 

bylo dlouhodobě silně ovlivněno sovětsko-americkým ideologickým konfliktem, který 

lze sledovat i v nejnovějších filmech. 

Na počátku 50. let, v období silného politického tlaku na filmovou tvorbu 

v USA, byly hollywoodské snímky zaměřeny zejména proti domácím americkým 

komunistům. Z velkého množství politicky zabarvených filmů obsahovala pouze malá 

část ruské postavy, neboť tehdejší americká filmová tvorba vnímala Rusy spíše jako 

abstraktní vzdálenou hrozbu bez konkrétní podoby. Všechny ruské postavy, které se 

v těchto filmech objevovaly, byly zároveň přímo spojeny se státní politikou a ideologií 

SSSR, a s výjimkou uprchlíků a přeběhlíků byly postavami explicitně zápornými. 

Přestože většina těchto propagandistických filmů nebyla u amerického publika 

populární, negativní zobrazení Rusů, ztotožňování je s válečnou hrozbou a jejich 

asociace s nebezpečím přispěly ke kultivaci tradice zobrazení Rusů ve spojení 

s komunistickou hrozbou v hollywoodské kinematogrfii. 

Kultovní snímky 60. let jako Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb a Fail-Safe a byly typické svým kritickým pohledem na 

velmocenské soupeření. Ruské postavy, které se na plátně nevyskytují přímo, v těchto 

filmech nejsou v tomto období protikladem Američanů, ale spíše oběťmi světové 

paranoie. Další snímek The Russians Are Coming, the Russians Are Coming zobrazuje 

Rusy jako postavy pozitivní a ukazuje i na možnost mezinárodní spolupráce i přes 

ideologické rozpory. Úspěch těchto snímků u publika a filmových kritiků poukazuje na 

to, že odsouzení světového napětí v kinematografii bylo americkou společností 
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přivítáno. Nicméně i v těchto filmech jsou ruské postavy, přestože nejsou záporné, 

přímo spojeny se sovětským militarismem. 

Zatímco v 70. letech byl počet filmů, v nichž ruské vyskytovaly postavy, 

zanedbatelný, a Studená válka na nějakou dobu přestala být ve středu zájmu 

hollywoodských studií, po zvolení Ronalda Reagana prezidentem se sovětsko-americká 

konfrontace jako téma znovu objevila na plátnech amerických kin. Akční filmy 80. let 

byly inspirovány  mezinárodním napětím a postavy jako Ivan Drago z filmu Rocky IV a 

sovětští vojáci z filmů o Johnu Rambovi ztělesňovaly karikaturní studenoválečné 

stereotypy o SSSR. Pro svou jednoduchost odsouzené kritikami měly nicméně tyto 

snímky ohromující úspěch u publika. Náměty měly především zaujmout a pobavit 

diváky a sovětsko-americký souboj byl proto vhodným tématem.  V aspektu 

zobrazování Rusů byly tyto filmy nicméně evidentním krokem zpět, kterým se 

navracely ke zjednodušenému spojování Rusů komunismem, militarismem a hrozbou.    

Konec Studené války tento zažitý způsob zobrazování úplně nezměnil. Přestože 

od 2. poloviny 90. let se na plátnech začalo objevovat ve filmech více druhořadných 

ruských postav, které nebyly typickými studenoválečnými stereotypy, a které nebyly 

přímo spojeny s armádou a špionáží, ve velkém množství snímků nicméně stále 

stereotypické studenoválečné zobrazení přetrvává. Z analýzy soudobých filmů vyplývá, 

že Rusové jsou v představách amerických filmařů dodnes spojeni se sovětskou 

minulostí a stereotypy z doby Studené války. Tento trend je viditelný zejména ve 

filmech z posledních let, kdy se Hollywood znovu vrací k motivům souboje Američanů 

a Rusů. Fakt, že ruské postavy v posledních filmech jako A Good Day to Die Hard a 

Jack Ryan, jejichž děj se odehrává v současnosti, obsahují množství sovětských 

symbolů, je důkazem toho, že současné vnímaní Rusů v amerických populárních 

filmech vychází i dnes z dlouhodobých představ o Rusech vzniklých za doby Studené 

války.                                                     
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Summary 

 

The cold war period had a huge impact on American popular culture. It influenced the 

way films were produced, which content would they show and how American public 

will understand this media message. 

  

The way Russians were portrayed strongly depended on the current political 

situation and geopolitical climate. For years, Russians were used as traditional villains, 

as the motive of the confrontation between the United States and the Soviet Union was 

highly popular among Hollywood filmmakers. During decades of the Cold War, 

American popular cinema developed a strong connection between its’ Russian 

characters and the Soviet military power. This created a certain tradition of portraying 

Russians within the context of Cold War stereotypes. 

 

This image has hardly been altered since the Cold War period. The analysis of 

the most recent films such as A Good Day to Die Hard and Jack Ryan shows, that 

among American filmmakers, Russians still tend to be associated with the Soviet Union 

and Cold War espionage motives. The popular films chosen for the study confirm, that 

the motive of Russian-Soviet confrontation is still quite popular among American 

general public.          
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